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Žiadosť o zmenu odberateľa na OM – elektrina                  
  

Pôvodný odberateľ 

Meno Priezvisko titul./ Názov spoločnosti  .................................................................................................................... 

Dátum narodenia / IČO , IČ DPH: .................................................................................................................... 

Zákaznícke číslo :  ................................................................ Číslo zmluvy :  ......................................................................

Adresa trvalého pobytu / sídlo spoločnosti: 

Ulica, Č.or./pop. :   ................................................................................... 

Obec  :   ................................................................................... 

E-mail  :   ................................................................................... 

Štát. prísl. : ................................................ 

PSČ : ................................................ 

Telefón : ...............................................
 

Nový odberateľ    EIC kód odberného miesta - (vyplní GEON) : ...................................... 

Meno Priezvisko titul./ Názov spoločnosti  .................................................................................................................... 

Dátum narodenia / IČO , IČ DPH:   .................................................................................................................... 
 

Adresa trvalého pobytu / sídlo spoločnosti: 

Ulica, Č.or./pop. :   ................................................................................... 

Obec  :   ................................................................................... 

E-mail  :   ................................................................................... 

Štát. prísl. : ................................................ 

PSČ : ................................................ 

Telefón : ...............................................

Korešpondenčná adresa ( ak je iná ako adresa trvalého pobytu alebo sídla): 

Ulica, Č.or./pop.: ...................................................................... Obec , PSČ  : ................................................................... 
 

Identifikácia požadovaného miesta pripojenia – adresa odberného miesta (OM) 

Ulica, Č.or./pop.: ................................................................................... 

Obec : ................................................................................... 

Číslo parcely : ................................................ 

PSČ : ................................................ 
 

Stav elektromera ku dňu zmeny : .........................................  

Požadovaný termín zmeny   : .......................................... 

                    Číslo elektromera :  ......................................  

 
 

Predpokladaný ročný odber elektriny:        ............................................ kWh
 

Požadovaná sadzba : DD1            DD2                DD6               DMP1        

 

Spôsob platby: 

Prevod z účtu   IBAN / SWIFT(BIC):............................................................................................. 

Inkaso     IBAN / SWIFT(BIC):............................................................................................. 
 

Spôsob zasielania faktúr :  Poštou elektronicky korešpondenčný email:............................................................ 
 

 

Nový odberateľ svojim podpisom súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby prevádzkovateľa MDS 

a potvrdzuje pravdivosť vyššie uvedených údajov 
 

Dátum :   ........................................... 

Podpis pôvodného odberateľa: ........................................... 

Dátum :   .......................................... 

Podpis nového odberateľa: .......................................... 

 
Žiadosť prijatá :  .......................................       Žiadosť prijal (čitateľné meno, podpis).................................................................. 
 

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti, objektu: 

Vlastník dotknutej nehnuteľnosti súhlasí so zmenou odberateľa na vyššie špecifikovanom odbernom mieste, ktoré sa nachádza 

v jeho nehnuteľnosti, alebo na jeho nehnuteľnosti (pozemku).  

 

V ............................... Dňa :  ....................... Podpis vlastníka nehnuteľnosti :  .......................................................... 
 

POZNÁMKA: neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti sú prílohy. Zoznam príloh viď. strana č.2. 

http://www.geon.sk/
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Prílohy k žiadosti: 
 

- Ak Žiadosť predkladá v mene žiadateľa iná osoba je potrebné predložiť plnomocenstvo s úradne overeným podpisom 

splnomocniteľa - žiadateľa o pripojenie (plnomocenstvo sa vyžaduje aj v prípade, ak ide o zastúpenie manželom resp. 

manželkou odberateľa) 

 

Vysvetlivky k tlačivu:                       
 

Podpis pôvodného odberateľa  

- v prípade prepisu z pôvodného odberateľa na nového odberateľa (napr. predaj alebo prenájom nehnuteľnosti) je potrebné 

aby žiadosť podpísali obe strany 

- v prípade prepisu z dôvodu úmrtia pôvodného odberateľa na pozostalého je potrebné doručiť kópiu úmrtného listu, 

prípadne kópiu dokladu o dedičskom konaní 

 

Popis a druh sadzieb 

Sadzba sa prideľuje spravidla najmenej na jeden rok. O zmenu sadzby toho istého zraniteľného odberateľa elektriny na tom 

istom odbernom mieste môže zraniteľný odberateľ elektriny požiadať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny 

sadzby. V prípade zmeny odberových pomerov zraniteľného odberateľa elektriny pred uplynutím 12 mesiacov môže 

zraniteľný odberateľ elektriny požiadať o zmenu sadzby skôr, pričom túto zmenu posudzuje a odsúhlasuje dodávateľ elektriny 

a príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Za zmenu odberových pomerov sa nepovažuje sezónne používanie 

spotrebičov. Sadzba sa nemení automaticky podľa výšky ročnej spotreby. Zmeniť sadzbu spätne za predchádzajúce obdobie 

nie je možné. 
 

DD1 - Jednopásmová sadzba pre odberné miesta v domácnosti 

Sadzba sa skladá:  

a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto  

b) z ceny za elektrinu (JT)    

DD2 - Jednopásmová sadzba pre odberné miesta v domácnosti 

Sadzba sa skladá:  

a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto  

b) z ceny za elektrinu (JT)     

DD6 – Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta v domácnosti s tepelným čerpadlom 

Sadzba sa skladá:  

a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto  

b) z ceny za elektrinu - odobratú vo vysokom pásme (VT)  

c) z ceny za elektrinu - odobratú v nízkom pásme (NT)  

Podmienkou na pridelenie sadzby DD6 je priradenie distribučnej sadzby D6. Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín 

denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase VT. 

 

DMP1 je jednopásmová sadzba pre odberné miesta podnikateľov  

Sadzba sa skladá:  

a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto  

b) z ceny za elektrinu  (JT) 
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